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Van de directie 

Beste ouders/ verzorgers 

Voor u ligt de negende Sterrenflits van dit schooljaar. In deze Sterrenflits vindt u onder meer nieuws 

over de nationale voorleesdagen, ouderactiviteiten tijdens de stakingsdagen, hepatitis,  de 

totstandkoming van ons schoolplan, de sportdag, bijeenkomsten van kinderen van gescheiden ouders, 

een update over ons personeel en de belangrijke data. Wij wensen u uiteraard veel leesplezier toe. 

 

 

 Nationale Voorleesdagen 

             

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. Op school besteden we 

dan ook extra veel aandacht aan voorlezen in de klas. Zo komt groep 8 een keer voorlezen in de 

onderbouw. En zijn er diverse ouders en opa’s en oma’s die komen voorlezen. Ook op andere 

manieren besteden we deze week nog meer aandacht aan voorlezen dan normaal.   

We hopen dat u ook thuis iets meer aandacht besteedt aan het voorlezen aan uw kind. Wist u dat 

kinderen gratis lid kunnen worden van de bieb?  

Als uw kind tijdens de Voorleesdagen lid wordt, ontvangen zij het voorleesknuffeltje Moppereend, de 

hoofdpersoon uit het gelijknamige Prentenboek van het jaar 2020.  

Kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de 

fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen is de makkelijkste en leukste manier om je kind te 

helpen bij de taalontwikkeling. Ook meerdere keren hetzelfde boek voorlezen is waardevol. Elke keer 

ontdekken kinderen weer nieuwe details.  

Maak van voorlezen een dagelijkse gewoonte. Zowel op school als thuis, dan maak je al een heel 

verschil in de taalontwikkeling van je kind.  

 



                                                          

  

  

 

Ouderactiviteiten tijdens de stakingsdagen 

Het is fijn om te constateren dat een aantal ouders zich heeft opgegeven om tijdens de stakingsdag 

van 31 januari een gastles te komen geven op onze school in het kader van de werkdrukverlichting 

(Het personeel op De Sterrenboom staakt niet zoals u zeer waarschijnlijk al begrepen heeft). 

 In de bovenbouw komt een ouder iets vertellen over het werk in een penitentiaire inrichting, in de 

middenbouw is er een ouder die iets gaat vertellen over het productieproces van een pakje Wicky, 

geeft een ouder een gastles over het onderwijs/docentschap middelbare school en gaat een ouder de 

kinderen vertellen over het werk in een restaurant.  In de onderbouw komt een ouder iets vertellen 

over kunst. Onze kleuters draaien deze vrijdag tevens een apart programma, waarin spelen het 

centrale thema is en onze bovenbouwers gaan samen met de kleuters lezen. 

Gert gaat in de groepen 6 t/m 8 een gastles geven over de historie en de betekenis van staken.  

Nog niet bij iedere groep wordt een gastles gegeven. Indien u ook nog een goed idee heeft dat u deze 

dag ten uitvoer wil brengen in de groep van uw kind, aarzel dan niet en geef u op bij de leerkracht van 

uw kind. De kinderen zullen u dankbaar zijn en het levert u veel plezier op. 

Alle ouders die zich tot op heden hebben opgegeven bedanken wij vast hartelijk.  



 

 

Hepatitis 

Via diverse media is bekend geworden dat op twee scholen en een peuteropvang in Schoonhoven 

gevallen van hepatitis zijn geconstateerd. Omdat de ziekte besmettelijk is en er connecties zijn tussen 

Schoonhoven en Stolwijk (o.a. kinderen op het V.O.) hebben we op de Sterrenboom 

voorzorgsmaatregelen genomen in de vorm van een korte voorlichting aan onze kinderen. Het 

regelmatig handen wassen met zeep is hierin belangrijk omdat veel van de besmetting via de handen 

verloopt. Het schoonmaakbedrijf hebben we opdracht gegeven de zeepbakjes elke dag bij te vullen en 

niet goed werkende bakjes zo snel mogelijk te laten vervangen. 

                                    

 

Sportdag 

De sportdag zal dit jaar gehouden worden op woensdag 20 mei. Wij vragen u vriendelijk om voor deze 
dag een plekje vrij te houden in uw agenda om ons te komen helpen. 
Te zijner tijd krijgt u te horen hoe u zich als hulpouder op kunt geven. Ook hier bedanken wij u bij 
voorbaat. 
 
 

                                      
 
 
 
 

 
 

Ouderlijke bijdrage aan het schoolplan 
 
In Sterrenflits 8 heeft de voorzitter van onze MR u bericht over de ouderlijke bijdrage aan het 
schoolplan. Het team heeft zich samen met de directie eveneens gebogen over de toekomst van onze 
school.  
De bijdrage van allen heeft inmiddels geleid tot het opstellen van een concept schoolplan door de 
directie, het kompas voor de komende 4 jaren van de Sterrenboom. Uiteraard gaan MR, team en 
directie zich over dit concept buigen om mogelijke verdere verbeteringen aan te brengen. 



De directie wil iedereen die deze avond haar of zijn bijdrage aan het schoolplan heeft geleverd 
hiervoor hartelijk bedanken. 
Zodra het schoolplan klaar is, zullen wij u berichten hoe uw ideeën zijn verwerkt in dit plan. 
 
 
 
 

                                                           
 

KIES (voor kinderen van gescheiden ouders) 

Vanuit de gemeente Krimpenerwaard komt de volgende berichtgeving over KIES, speciaal bestemd 

voor kinderen van gescheiden ouders. 

Het betreft het volgende: 

Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan? 
 
Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker om 
daarmee om te gaan. 
 
Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten zoals: 

- Moet ik verhuizen? 
- Ik wil niet kiezen! 
- Hoe gaat het met mijn broer en zus? 
- Ik wil dat het geruzie stopt! 
- Die nieuwe vriend of vriendin van papa of mama…. 
- Ik ben boos, bang, verdrietig 
- Hoe moet het nu verder? 
- Wie helpt mij? 
-  

Misschien snap je iets niet of ben je boos op je ouders. Misschien voel je je verdrietig over de 

scheiding en alles wat daarna veranderde. Het kan zijn dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en weer 

redelijk of goed gaat behalve….Misschien kan je er al best goed mee omgaan en heb je tips voor 

andere kinderen 

Woensdag 13 mei om 15.00 uur willen wij met KIES beginnen voor alle scholen in Oost. (o.a. Stolwijk) 

De kinderen kunnen zich dan opgeven bij Anja Jansen. Graag mailen naar a.jansen@kwadraad.nl of bij 

mij Marian van Kooij; m.vankooij@kwadraad.nl 

De data zullen zijn: 

13 mei, 20 mei, 27 mei; 3 juni, 10 juni 17 juni, 24 juni en 1 juli. 

mailto:a.jansen@kwadraad.nl
mailto:m.vankooij@kwadraad.nl


Steeds op woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op een locatie in Bergambacht. 

In bijlage vindt u een folder met nadere informatie en een deelnameformulier 

 

 

Sterrentijd 

Het programma voor de Sterrentijd op 7 en 14 februari is rond. Wij willen de ouders die zich hiervoor 

hebben aangemeld alvast hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 

 

 
Update over het personeel 

 
Mariska is deze week weer begonnen na haar zwangerschapsperiode. Ook Joke is weer voor enkele 
uren begonnen op school in het kader van re –integratie. Dat is goed nieuws. Yvonne van Rooijen is 
nog afwezig, maar ook zij hoopt binnenkort weer enigszins aan het werk te kunnen gaan. Ook dat is 
goed nieuws.  
 

 

Belangrijke data 

3 februari: studiedag (de kinderen zijn vrij)  

7 februari: Sterrentijd 

14 februari: Sterrentijd 


